
Příloha č. 1
SPECIFIKACE PRODUKTŮ

Cena za 1 ks v Kč Cena celkem v Kč bez 
DPH

Název položky Počet
bez DPH

Symantec Messaging Gateway Initial 
Subscription Support ACD-GOV 5000-9999 lyr 9000 165,- Kč 1.485.000,- Kč

Celkem 1.485.000,- Kč

Specifikace plnění předmětu Smlouvy

Předmětem plnění je dodávka řešení s těmito parametry:

Chránit uživatele před nebezpečným malwarem, viry a phisingem 

Technické předpoklady:
• kontrola příchozí a odchozí a pošty
• detekce virů a nevyžádané pošty
• možnost tvorby blacklistů a whitelistů
• nastavování úrovně kontroly nevyžádané pošty

možnost volby nakládání se zprávami nevyžádané pošty a zprávami obsahujícími škodlivý 
kód dle jeho typu (Virus, Worm, neskenovatelné přílohy)

• kontrola obsahu zpráv na výskyt klíčových slov, typů souborů
• identifikace nevyžádané pošty na úrovni IP protokolu
• detekce nevyžádané pošty na základě reputace serveru odesílatele
• možnost uchování infikovaných zpráv pro případnou obnovu v karanténě 

notifikace uživateli a odesilateli při nalezení a zablokování nebezpečné zprávy (např. 
reportem)

• identifikace škodlivého kódu v dokumentech MS Office a Adobe (pdf)
• testování URL obsažených v textu zprávy

možnost nastavení klasifikace příchozích spojení podle IP adres 
možnost nastavení routování SMTP provozu dle poštovní domény

• možnost ověřování existence uživatelů
• možnost autentifikace odesílatele (SenderID, SPF, DKIM)
• definovatelná pravidla pro uživatele, skupinu, globální pokiytí 

Online mechanismus okamžitého rozpoznání nově vzniklých hrozeb
• možnost nasazení v režimu vysoké dostupnosti
• možnost navazovat na šifrované spojení
• podporaIPv6

pravidelné reporty stavu nalezených hrozeb a zdraví systému (např. exportem do MS Excel)
• administrační rozhraní bez potřeby instalace klienta 

Požadavky na propustnost:
• minimální počet konečných příjemců: 9000
• minimální počet domén: 200
• minimální počet zpracovaných zpráv za 1 den: 250 000
• minimální objem zpracovaných zpráv za 1 den: 10 GB

Dodávané řešení bude provozováno na třech zařízeních Symantec Brightmail™ Gateway Appliance 
Model 8380, které jsou již ve vlastnictví kupujícího. Dodávka těchto zařízení není součástí předmětu 
plnění.
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